
Rámcová dohoda č. Z202122569_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Sídlo: Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397474
DIČ: 2020486699
IČ DPH: SK2020486699
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000072225
Telefón: +421 907798949

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PHARMACOPOLA s.r.o.
Sídlo: Svätokrížske námestie 11, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 31570895
DIČ: 2020479230
IČ DPH: SK2020479230
Bankové spojenie: IBAN: SK65 0200 0000 0004 0684 4422
Telefón: 0915840243

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: HUMAC® Natur AFM alebo ekvivalent
Kľúčové slová: výživa, doplnok, zviera
CPV: 15700000-5 - Krmivo pre zvieratá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: HUMAC® Natur AFM alebo ekvivalent

Funkcia

Kŕmny doplnok pre dojnice v čase laktácie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

HUMAC® Natur AFM alebo ekvivalent  vo vreciach kg 2000

Veľkosť balenia (vrece) kg 25 50

obsah huminových kyselín v sušine % 65 80

vlhkosť % 10 21

veľkosť častíc μm 0 200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Organicko-minerálna kŕmna surovina s vysokým 
obsahom aktivovaných humínových kyselín áno

prášok v čistej forme áno

bez chemických úprav a prídavných látok áno

Fulvonové kyseliny min. 5%; Ca: 42 278 mg/kg; Na: 7 
129 mg/kg; K: 903 mg/kg; Br: 54,7 mg/kg; Mg: 5 111 
mg/kg; Fe: 19 046 mg/kg; Cu: 15 mg/kg; Zn: 37 mg/kg; 
Mn: 142 mg/kg; Co: 1,24 mg/kg; Se: 1,67 mg/kg; V: 42,1
mg/kg; Mo: 2,7 mg/kg.

ďalšie požadované zložky
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pH 5,8

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia pri každom čiastkovom plnení.

Pri Rámcovej dohode - minimálne množstvo plnenia na základe jednotlivej Čiastkovej výzvy Objednávateľa -  500 kg

Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého tovaru v originálnom balení.

Lehota plnenia pre dodávateľa od doručenia čiastkovej výzvy na plnenie (objednávky) je 5 pracovných dní ak nie je dohodnuté
inak. Dodávateľ je povinný odovzdať odberateľovi dodací list pri každej dodávke tovaru.

Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie 
požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku, inak si 
objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy

Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy doručil 
(emailom) objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa s uvedením informácií: meno a priezvisko, emailová 
adresa, telefónne číslo

Dodávka sa uskutoční na základe samostatných objednávok elektronicky alebo telefonicky, v ktorých objednávateľ uvedie 
požadovaný termín a miesto dodania.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky vlastnosti uvedené v tejto technickej špecifikácii, inak si objednávateľ 
vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

Dodávateľ dodá tovar  vo vreciach, ktoré budú označené údajmi (názov výrobku, zloženie, dátum spotreby, hmotnosť 
výrobku). Akceptujeme údaje v slovenskom jazyku nalepené nálepkou, tak aby bolo možné porovnať hodnoty na obale s 
originálnymi údajmi výrobcu.

Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia 
minimálne 1 deň vopred .

Cena za predmet zákazky je konečná a musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravy 
na miesto plnenia.

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom

Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže 
splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa alebo v prípade ekvivalentu ponúkne tovar, ktorý nevyhovuje požiadavkám 
objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, nedodá tovar riadne a včas, objednávateľ to bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy, udeliť neuspokojivé hodnotenie.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Sever
Ulica: Komenského 73
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3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: kg
Požadované maximálne
množstvo: 2000,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 4 400,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 5 280,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122569

V Bratislave, dňa 29.11.2021 09:38:01

Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
PHARMACOPOLA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122569


Zákazka


Identifikátor Z202122569


Názov zákazky HUMAC® Natur AFM alebo ekvivalent


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316326


Dodávateľ


Obchodný názov PHARMACOPOLA s.r.o.


IČO 31570895


Sídlo Svätokrížske námestie 11, Žiar nad Hronom, 96501, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 7:00:09


Hash obsahu návrhu plnenia XN07UUG41YF7bkI8MJ/IbNZB4dmU29p9SvLdFhivaIs=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
HUMAC® Natur AFM 25kg


Prílohy:
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